עיריית ראשון לציון
המועצה ה15 -
לשכת מנכ"ל העירייה

כ"ד באלול ,התשע"ה
 08ספטמבר 2015
52123915

קובץ החלטות מס' 51/15
של ישיבת מועצה מן המנין

שהתקיימה ביום רביעי,

י"ח אלול התשע"ה2.9.15 ,

בשעה 19:00
באולם המליאה/קומה  ,5בנין העירייה

משתתפים

דב צור  -ראה"ע ,מוטי עג'מי  -מ"מ ראה"ע ,רז קינסטליך – מ"מ ראה"ע ,אריה
כהן – סגן ראה"ע ,יוסי חממי – סגן ראה"ע ,אייל מושיוב – משנה לראה"ע,
דורון אוזן – משנה לראה"ע ,אבי דנינו – משנה לראה"ע ,פרופ' תמי רונן,
משה לב הר ,יפעת מאירוביץ יפת ,אוהד אוזן ,אבי חיים ,ישראל מוטעי ,ליאל
אבן זוהר בן דוד ,מיכאל רייף ,יצחק אבשלומוב ,קרן דנה ,מיכל קלדרון ,אסף
דעבול ,מאיר עקיבא.

חסרים:

ציון כהן – סגן ראה"ע ,לימור גור ,איתן שלום ,עידן מזרחי ,אייל לוי ,יפת
מנחם ,שמעון טרבלסי ,סורין גנות.,

נוכחים:

פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה ,איתן דורון – סמנכ"ל לתפעול ,אלי יהלום –
מהנדס העירייה ,יוסי כהן – גזבר העירייה ,מאיה זיו שפלטר – מבקרת
העירייה ,ד"ר שוש נחום – ראש מינהל החינוך ,מר איתמר לוי – ראש מינהל
איה"ס ,גב' מירי אור גוטפריד – מנהלת אגף חינוך על יסודי ,גלעד אברהמי –
מנהל אגף נכסים ,אורית גולדנר – ס/מנהל אגף תקציב ,אורי אליהו – חשב
מינהל כ"א ,טובה סער – מזכירת מועצת עירייה ,חני הובר – יח'
אכיפה/מינהל הכספים ,עו"ד אופיר ארגמן  -יועץ משפטי לעירייה.

הישיבה נפתחה בשעה19:14 :

בפתח הישיבה העניק ראה"ע – מר דב צור תעודה הוקרה לקבוצת
רובוקאפ/מקיף ו' על זכייתם בציון לשבח בקטגוריית תכנות ברמה גבוהה,
בתחרות העולם ברובוטיקה שנערכה בסין.

הצעות לסדר היום:
 .1של חבר המועצה – מר מאיר עקיבא מתאריך 4.8.15
ביטול מצעדי הגאווה בראשון לציון
בנושא:
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חבר המועצה – מר מאיר עקיבא ביקש בהצעתו לסדר ,שהמועצה תשלול כל אפשרות
לקיום מצעד הגאווה בעיר ,מכיוון ולדעתו המצעד אינו אלא פרובוקציה אחת גדולה,
שכל מטרתה נועדה להתעמר ולהתגרות באלה שלא מעוניינים להכיר בצועדים
ובחירתם זו להם נתונה.
ציין ,כי אין הוא מתנגד לעצם קיומה של הקהילה הגאה ,המהווה חלק ממש
מהאוכלוסייה הישראלית ועל כן אין בכלל מקום לדבר כנגד קיומה או כנגד זכויותיה
"הטבעיות".
השיב להצעה לסדר ראה"ע -מר דב צור – הזכיר למר מאיר עקיבא ,שהיה רב גדול בתורה,
רבי עקיבא שאמר רק דבר אחד ,שהוא כלל גדול בתורה" ,ואהבת לרעך כמוך" .מאיר
עקיבא לא מתנהג כך ולא מכבד את הכלל הזה.
מאיר עקיבא אומר ,שהוא מוכן לתת להם הכל רק לא את הזכות לצעוד .אינו מכיר שום
הגבלה על הזכות לצעוד ואין להשוות את המצעד להרמת יד ,כי זה לא המקרה .הם לא
הרימו יד על איש.
לאור זאת מציע לחברי המועצה להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
להלן ההצבעה:
19
בעד-

נגד-
נמנע-
מחליטים:

1
/

)ה"ה ראה"ע -דב צור ,מ"מ ראה"ע – מוטי עג'מי ורז קינסטליך ,סגני
ראה"ע יוסי חממי ואריה כהן ,משנה לראה"ע אייל מושיוב ,דורון אוזן
ואבי דנינו ,תמי רונן ,ליאל אבן זהר בן דוד ,קרן דנה ,אוהד אוזן ,יפעת
מאירוביץ יפת ,אסף דעבול ,מיכאל רייף ,יצחק אבשלומוב ,מיכל
קלדרון ,ישראל מוטעי ואבי חיים(
)מר מאיר עקיבא(
מאשרים )ברוב קולות( להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.

מ"מ ראה"ע -מר רז קינסטליך עזב הישיבה.
חבר המועצה – מר משה לבהר הצטרף לישיבה.
.2

של חבר המועצה – מר מאיר עקיבא מתאריך 5.8.15
החלת הטבות לעובדי דור ב'
בנושא:
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק ההצעה לסדר.
חבר המועצה – מר מאיר עקיבא טען בהצעתו לסדר ,כי עובדי דור ב' בעירייה נבדלים
בתנאי משכורתם ובהטבות שכר לעומת עובדי דור א'.
לדבריו ,הרציונל העומד מאחורי מרבית התוספות לדור א' הוא רציונל מבורך ,כזה
שלא לוקח את העובד כמובן מאליו .אך נשאלת השאלה מדוע רציונל זה לא מתממש

על כלל העובדים ,גם אלו שאינם דור א'?
לפיכך מציע בהצעתו לסדר שהמועצה תאשר השוואת תנאי דור ב' לאלו של דור א',
מתוך ראייתם כמקשה אחת הנותנת שרות לכלל תושבי העיר ללא יוצא דופן.
השיב להצעה לסדר ראה"ע – מר דב צור  -ההצעה לסדר הזו לא חוקית בעליל .אין לנו
שום אפשרות לעשות זאת .לא העירייה קובעת את תנאי העסקה של דור ב'.
לאור זאת הציע לחברי המועצה להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
להלן ההצבעה:
13
בעד-

נגד-
נמנע-
מחליטים:
.3

2
/

)ה"ה ראה"ע -דב צור ,מ"מ ראה"ע – מוטי עג'מי ,סגני ראה"ע יוסי
חממי ואריה כהן ,תמי רונן ,משה לבהר ,ליאל אבן זהר בן דוד,
אוהד אוזן ,יפעת מאירוביץ יפת ,מיכאל רייף ,יצחק אבשלומוב ,מיכל
קלדרון וישראל מוטעי(
)מר אסף דעבול ,מאיר עקיבא(
מאשרים )ברוב קולות( להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.

של חבר המועצה מר מאיר עקיבא מתאריך 26.8.15
בנושא :פתרון לבעיית הפליטים מדרום אפריקה.
לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הצעה לסדר.
חבר המועצה – מר מאיר עקיבא טען בהצעתו לסדר ,שלאור החלטת בג"צ על שחרור כ-
 800מסתננים ממתקן חולות והאיסור על הגעתם לתל אביב ואילת ,עלולה ראשון לציון
להיות עיר המקלט של המסתננים ,דבר שיהפוך את חיי התושבים בראשל"צ לגיהינום
עלי אדמות.
לפיכך ביקש שהמועצה תאשר את הצעתו הבאה:
"עיריית ראשון לציון תתנגד לקליטתם של הסודנים מדרום אפריקה ותעביר את הזכות
לצפון תל אביב או לחלופין לקיסריה ,הרצליה ,שלבטח הנ"ל יתאקלמו טוב יותר".
כמו כן ,ביקש מר מאיר עקיבא חוו,ד משפטית האם ניתן להגיש בג"צ על החלטת בג"צ?
יועץ משפטי לעירייה – עו"ד אופיר ארגמן – אולי ניתן לפנות לבית הדין בהאג אולם אין
לנו זכות לעתור לבג"צ.
מר אסף דעבול – ניתן לפנות לשר הפנים .כמו שקבע שלא יגיעו לת"א ולאילת כך ינחה
שלא יגיעו לראשון לציון .אנחנו צרכים להאבק בהחלטה זו.
ראה"ע -מר דב צור – זו לא בעיה רק של ראשון לציון זו בעיה כלל ארצית והטיפול בה
צריך להיות כלל ארצי .גם במקרה זה יש חוק ואין לעיריית ראשון לציון שום כלי חוקי
למנוע הגעתם לעיר .מה שאנחנו עושים זה שאנו מטפלים במקומות שבהם הם נמצאים,
מנסים לטפל באמצעות החוקים והכלים העומדים לרשותנו ,אולם טכנית איננו יכולים
למנוע את הגעתם.
לפיכך הציע לחברי המועצה להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.
להלן ההצבעה:
14
בעד-

נגד-
נמנע-
מחליטים:

2
/

)ה"ה ראה"ע -דב צור ,מ"מ ראה"ע – מוטי עג'מי ,סגני ראה"ע יוסי
חממי ואריה כהן ,משנה לראה"ע דורון אוזן ,תמי רונן ,משה לבהר,
קרן דנה ,אוהד אוזן ,יפעת מאירוביץ יפת ,יצחק אבשלומוב ,מיכל
קלדרון ,ישראל מוטעי ואבי חיים(
)מר אסף דעבול ,מאיר עקיבא(
מאשרים )ברוב קולות( להסיר ההצעה לסדר מסדר יום המועצה.

סגן ראה"ע -מר אריה כהן עזב הישיבה.
חבר המועצה – מר אייל לוי הצטרף לישיבה.

תקציבים בלתי רגילים:
.1

עדכון תב"רים/ספטמבר 2015
המועצה מתבקשת לאשר טבלת עדכון תב"רים/ספטמבר  ,2015שהופצה לעיונם.

לקראתה ישיבה הופץ לעיון החברים עותק טבלת עדכון התב"רים.
להלן ההצבעה:
15
בעד-

נגד-
נמנע-
מחליטים:

/
1

)ה"ה ראה"ע – דב צור ,מ"מ ראה"ע -מוטי עג'מי ,משנה לראה"ע –
אייל מושיוב ,דורון אוזן ואבי דנינו ,ליאל אבן זהר בן דודו ,משה לבהר,
קרן דנה ,אוהד אוזן ,יפעת מאירוביץ יפת ,אייל לוי ,יצחק אבשלומוב,
מיכל קלדרון ,ישראל מוטעי ואבי חיים(
)מר אסף דעבול(
מאשרים )ברוב קולות(.

חברי המועצה ה"ה אסף דעבול וקרן דנה עזבו הישיבה.
.2

מחזור וגיוס הלוואות
לאור ציפיות להעלאת ריבית ומתוך מטרה לשפר את תזרים המזומנים השוטף ולקבע
בתקציב את עלויות הפרעון העתידיות .
המועצה מתבקשת לאשר מיחזור ההלוואות הקיימות בהיקף של עד  355מליוני ₪
)היקפן הנוכחי (.
והשלמה בגיוס הלוואות חדשות עד למקסימום שאושר בתוכנית הפיתוח ל2015-
ובאופן שהסך הכולל של המיחזור ועלויותיו +גיוס ההלוואות החדשות יעמוד על
מקסימום  400מליוני .₪
החלוקה בין ההלוואות שימוחזרו לבין ההלואות החדשות כאמור לעיל תקבע ע"י גזבר
העירייה.
ע"פ התנאים שיוצעו לאחר מו"מ שתנהל הגזברות מול הבנקים.
ובין היתר יישקל להשאיר כ 50-מש"ח מתוך ה 355-מש"ח בתנאים של פריים.
ההלוואות שיגוייסו ייפרעו בטווח שבין  15ל 20-שנה באחת מן האפשרויות:
ריבית קבועה או ריבית צמודה או ריבית הפריים ולפי בחירתו והחלטתו של גזבר
העירייה.
להלן ההצבעה:
15
בעד-

נגד-
נמנע-
מחליטים:

1

)ה"ה ראה"ע – דב צור ,מ"מ ראה"ע -מוטי עג'מי ,משנה לראה"ע –
אייל מושיוב ,דורון אוזן ואבי דנינו ,ליאל אבן זהר בן דודו ,משה לבהר,
קרן דנה ,אוהד אוזן ,יפעת מאירוביץ יפת ,אייל לוי ,יצחק אבשלומוב,
מיכל קלדרון ,ישראל מוטעי ואבי חיים(
)מר מאיר עקיבא(
מאשרים )ברוב קולות(.

.3

אישור תב"ר למחזור הלוואות
המועצה מתבקשת לאשר תב"ר בסך של  ₪ 355,000,000עבור מיחזור הלוואות חדשות
מקור מימון – מלוות מבנקים.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק התב"ר.
להלן ההצבעה:
15
בעד-

נגד-
נמנע-
מחליטים:

1

)ה"ה ראה"ע – דב צור ,מ"מ ראה"ע -מוטי עג'מי ,משנה לראה"ע –
אייל מושיוב ,דורון אוזן ואבי דנינו ,ליאל אבן זהר בן דודו ,משה לבהר,
קרן דנה ,אוהד אוזן ,יפעת מאירוביץ יפת ,אייל לוי ,יצחק אבשלומוב,
מיכל קלדרון ,ישראל מוטעי ואבי חיים(
)מר מאיר עקיבא(
מאשרים )ברוב קולות(.

חבר המועצה – מר מאיר עקיבא עזב הישיבה.

נושאים משפטיים:
 .1עדכון תקן – שיא כח אדם – ספטמבר  – 2015פתיחת שנת הלימודים תשע"ו
המועצה מתבקשת לאשר עדכון תקן – שיא כח אדם – ספטמבר  2015כדלקמן:
משרות
342.4
הנהלה -
משרות
940.7
שירותים מקומיים -
משרות
2,900.77
שירותים ממלכתיים -
משרות
76.55
מפעלים -
משרות
847
גמלאים -
===============================
משרות
5,107.42
סה"כ -
===============================

לקראת הישיבה הו0צו לעיון החברים טבלאות בהם נמצאים השינויים בכל אחד
מהסעיפים התקציביים.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

 .2ביטול הסכם עירייה  -חכ"ר בנחלת יהודה ,קרקע למרפאה
המועצה מתבקשת לאשר ביטול הסכם עירייה חכ"ר ,בגין מכירת מקרקעין בנחלת יהודה,
קרקע למרפאה כמפורט להלן:
א .העיריה הינה הבעלים של המקרקעין הידועים כחלקה  83בגוש  7375בעיר ראשון לציון
)להלן" :המקרקעין"(.

ב .ביום  27.12.2012נחתם בין העירייה והחכ"ר הסכם למכירת המקרקעין כאשר ההסכם
טעון היה אישור שר הפנים על-פי סעיף  188לפקודת העיריות .נוכח עמדת משרד
הפנים מיום  14.01.2014בדבר הקושי שבאישור העסקה כאמור ,החליטו העירייה
והחכ"ר על ביטול עסקת המכר והשבת התמורה בהתאמה; לפיכך הושבו המקרקעין
לבעלותה ולחזקתה של העיריה.
ג .לצורך גיבוש הסכמים מתאימים ,התבקשה ההנהלה לאשר ההסכמה להלן:
עסקת המכר בין העירייה לחכ"ר לגבי המקרקעין תבוטל ,והעירייה תשיב לחכ"ר את
התמורה ששולמה במסגרתה ,בסך  2,318,611.11ש"ח  +מע"מ כחוק.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

 .3אישור מכרז  – 23/15מכירת זכויות חכירה ,רח' מאירוביץ  44ראשון לציון
המועצה התבקשה לאשר תוצאות המכרז שבנדון כמפורט להלן:
העירייה פרסמה מכרז למכירת זכויות חכירה מהוונות לתקופה של  49שנים עד ליום
 31.03.2049במגרש הדרומי בשטח של כ 351-מ"ר עליו בנוי בית מגורים חד-קומתי בבנייה
דו-משפחתית בשטח של כ 50.4-מ"ר ומחסן בשטח של כ 14.4-מ"ר הידוע כחלקה 184/2
בגוש  ,3925שברחוב מאירוביץ  44בשכונת ראשונים בראשון לציון.
המכרז  23/15פורסם בעיתונות הארצית למעלה מחודש והסתיים בתאריך .20/07/2015
במכרז היה מפורט מחיר המינימום ,ואומדן האגף הינו כסכום המינימום  ₪ 2,000,000לא
כולל מע"מ.
במועד פתיחת ההצעות ע"י ועדת המכרזים ,נמצאה הצעה אחת שהוגשה ע"י זינגר גיזלה,
ת.ז.049914419 -
ההצעה נבדקה ועמדה בכל תנאי הסף ,ועל כן נבחרה .המחיר שהוצע הינו  ₪ 2,053,318לא
כולל מע"מ.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

 .4אישור מכרז מס'  -30/15מתן רשות שימוש להפעלת מעון יום בגוש  5036חלקה  40ברחוב
החלמונית  17ראשון לציון.
המועצה מתבקשת לאשר המכרז שבנדון כמפורט להלן:
העירייה פרסמה מכרז  30/15למתן רשות שימוש להפעלת מעון יום גוש  5036חלקה 40
שברחוב החלמונית  ,17ראשון לציון.
המכרז פורסם בעיתונות הארצית כחודש והסתיים בתאריך .20/07/2015
במכרז היה מפורט מחיר המינימום ,ואומדן האגף הינו כסכום המינימום  ₪ 12,200לא
כולל מע"מ.

במועד פתיחת ההצעות ע"י ועדת המכרזים ,נמצאה הצעה אחת שהוגשה ע"י אורלי לוק,
ע.מ.033729138 .
ההצעה נבדקה ועמדה בכל תנאי הסף .המחיר שהוצע הינו  ₪ 13,055לא כולל מע"מ.
תקופת ההסכם הינה  12חודשים והעירייה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי
להאריך את תקופת הרשות בתקופות נוספות של עד  12חודשים כל אחת ,כל זאת בתנאי
שסך תקופת הרשות כולה לא תעלה על  60חודשים חסר יום.
תקופת ההסכם  :מתאריך  01.09.2015עד תאריך .31.08.2016
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

משנה לראה"ע -מר אבי דנינו לא השתתף בדיון ובהצבעה
 .5הסכם עיריית ראשון לציון – חברת כ.ל .שרון ייזום פרויקטים בנדל"ן בע"מ -
רשות שימוש באולם הפועל – גוש  3945חלקה 31
המועצה מתבקשת לאשר ההסכם שבנדון כמפורט להלן:
חברת כ.ל .שרון היא בעלת זכויות במקרקעין הידועים כגוש  3945חלקה  ,31ברחוב
רוטשילד  ,31מכח הסכמי חכירה שנחתמו בינה לבין חברת העובדים ,ובכלל זאת של
אולם הספורט הבנוי בהם.
העירייה ביקשה לקבל רשות שימוש באולם הספורט לצורך קיום פעולות שונות
לטובת תלמידי בית הספר הגימנסיה הריאלית ראשון לציון בימים א' – ה' בין השעות
 ,07:00-15:00וביום ו' בין השעות .07:00-13:00
תקופת ההסכם מיום חתימתו ועד ליום  ,12.04.2018בצירוף אופציה להארכת ההסכם
לתקופה של עד שלוש שנים נוספות – הכפופה להסכמת שני הצדדים על התמורה
שתשולם בתקופת האופציה.
דמי השימוש החודשיים אותם תשלם העירייה לחברת כ.ל .שרון בגין השימוש באולם
יהיו בסך של  ₪ 2,340בצירוף מע"מ כדין .כמו כן ,תישא העירייה בהוצאות השוטפות
בגין השימוש באולם כגון חשמל ומים ,וכן בחלקה היחסי בתשלום הארנונה )שנקבע
לשני שלישים מסך חיוב הארנונה השנתי(.
בנוסף על תשלום דמי השימוש ,תבצע העירייה עבודות שיפוץ באולם הכוללות :תיקון
נזילות בגג האולם ,השגת אישור כיבוי אש לאולם ,תיקוני צבע וטיח ,סגירת שטח של
כ 30-מ"ר לטובת אחסון ציוד חברת כ.ל .שרון ,וכן תיקונים נדרשים לפי שיקול דעתה
במלתחות ובחדרי השירותים .כמו כן ,תבצע העירייה – באמצעות החברה העירונית
עבודות שיפוץ נוספות :התקנת מתקני סל חדשים ותקניים ,ביצוע סימון מגרש,
ביקורת יועץ חשמל ויועץ בטיחות בתדירות שנתית ובדיקת בטיחות הסלים.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
נוסח ההסכם שנחתם על-ידי חברת כ.ל .שרון;
עותק חוות הדעת השמאית שנערכה מטעם שמאי העירייה.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

 .6הסכם חכירה מאורות נכסים תשס"ח בע"מ
המועצה מתבקשת לאשר את הסכם החכירה עם חברת מאורות נכסים תשס"ח בע"מ
)להלן":חברת מאורות נכסים"( כמפורט להלן:
הסכם החכירה מובא לאישור בעקבות החלטת המועצה מיום  19.12.2010במסגרתו אושרה
מכירת חלקה  157בגוש  5036לחברת מאורות נכסים ,ולחתימת הסכם הרכישה הכולל
הוראה לפיה העיריה תחכיר את החלק הרלוונטי של חלקה  155למאורות נכסים ,כאשר
יתרת החלקה תוחכר לב .יאיר )כפי שאושר בהחלטת מועצת העיריה בנושא ,וכמפורט
במסמכים שצורפו לדברי ההסבר שם(.
במסגרת הסכם הרכישה צוין כי העיריה תחכיר למאורות את אותו החלק מחלקה 155
שתשריט ממנו צורף להסכם הרכישה .הוראה זו מופיעה בסעיף )3ד( להסכם.
מועצת העיריה מתבקשת לאשר את החכרת החלק הרלוונטי מחלקה  155למאורות נכסים,
בהתאם לתשריט.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים:
א .הסכם הרכישה;
ב .הסכם החכירה  +תשריט;
ג .אישור מועצה קודמים.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

 .7אישור למחיקת חובות ארנונה עפ"י סעיף  338לפקודת העיריות – חובות אבודים.
המועצה מתבקשת לאשר מחיקת חובות ארנונה עפ"י סעיף  338לפקודת העיריות.
ההמלצות למחיקת חובות אבודים ,על הטפסים אשר נחתמו ע"י ראש העירייה ,גזבר
העירייה והיועמ"ש ,על פי הקבוע בנוהל מחיקת חובות אבודים .וזאת לאחר שמוצו כל
הליכי הגבייה ביחס לחובות.
החברות אינן פעילות ולא ניתן לפרוע את החוב מבעלי השליטה לאור התיישנות
החוב.
החובות מוגשים למחיקה בהתאם להמלצות באי כוח העירייה אשר פעלו לנסיון גביית
החובות והכל בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' .12/2012
מדובר ב 27 -מקרים ,סה"כ סכום החובות –  ,6,337,379שיימחקו מספרי העירייה.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק טבלאות ריכוז חובות אבודים
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

אישורי מועצה:
 .1אישור הרכב ועדת קרן תמיכה ליחידים
המועצה מתבקשת לאשר הרכב ועדת קרן תמיכה ליחידים כדלקמן:
מר מוטי עג'מי  -מ"מ ראה"ע – יו"ר;
מר ישראל מוטעי;
גב' ליאל אבן זהר בן דוד;
גב' מיכל קלדרון;
מר אסף דעבול.
מאשרים )פה אחד(

מחליטים :

 .2עדכון תבחינים למתן תמיכות ליחידים:
המועצה מתבקשת לאשר עדכון תבחינים למתן תמיכות ליחידים
בתבחינים הקיימים ניתן לאשר תמיכה עד לגובה של  10%מהתקציב או עד  25%מגובה
הנזק.
כעת מתבקש תיקון לתבחינים ,כך שיוגדר ,שהתמיכה תהיה עד תקרה של  ₪ 20,000או
 25%מגובה הנזק ,הנמוך מבינהם.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק התבחינים.
התנהל דיון במהלכו ביקש מ"מ ראה"ע – מר מוטי עג'מי לעדכן התבחינים כך שיוגדר:
"התמיכה תהיה עד תקרה של  ₪ 20,000או  35%מגובה הנזק
מחליטים :

מאשרים )פה אחד( בכפוף לתיקון הנ"ל.

 .3צרוף חברת המועצה – הגב' מיכל קלדרון לועדת הנהלה
המועצה מתבקשת לאשר צרוף חברת המועצה – הגב' מיכל קלדרון כחברה בועדת
הנהלה ,במקומו של חבר המועצה – מר אלי יבלון שפרש מהמועצה.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

 .4האצלת סמכויות ראה"ע לחברת ההנהלה – הגב' מיכל קלדרון
המועצה מתבקשת לאשר האצלת סמכויות ראה"ע – מר דב צור לחברת ההנהלה – הגב'
מיכל קלדרון לפעול בתחום:
א .החינוך הממלכתי הדתי;
ב .תרבות תורנית.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

 .5חלופי גברי בועדות המועצה מטעם סיעת הבית היהודי:
א .ועדת תמיכות ציבורית
חברת המועצה – הגב' מיכל קלדרון מתמנה כחברה בועדת תמיכות ציבורית
במקומו של מר אלי יבלון ,שפרש מחברותו במועצה.
ב .ועדת חינוך
חברת המועצה  -הגב' מיכל קלדרון מתמנה כחברה בועדת חינוך במקומו של
חבר המועצה – מר אלי יבלון ,שפרש מחברותו במועצה.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

 .6חלופי גברי בדירקטוריון החברה העירונית לתרבות ספורט ונופש בע"מ כדלקמן:
המועצה מתבקשת לאשר חלופי גברי בדירקטוריון החברה העירונית כדלקמו:
גב' מוריה עזרא מתמנה כדירקטורית בדירקטוריון החברה עירונית לתרבות ספורט ונופש
בע"מ במקומה של גב' ורד עוזיאל,
מחליטים :

.7

מאשרים )פה אחד(

אישור ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית ,שנערכה בסבב טלפוני,
מתאריך :13.8.15
המועצה מתבקשת לאשר ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית,
שנערכה בסבב טלפוני ,בתאריך  13.8.15בנושא הבא:
אשור מסגרת תקציב לעונת  2015/16לקבוצת מכבי ראשון לציון כדורסל גברים ע"ס של
 ₪ 1,100,000ולקבוצת הפועל ראשון לציון כדורסל נשים "כדור הפלא" ע"ס .₪ 300,000

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הפרוטוקול.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

 .8אישור ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדה מקצועית לתמיכות מיום 23.6.15
המועצה מתבקשת לאשר ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מתאריך
 23.6.15בנושאים הבאים:
א .אישור תבחינים למתן תמיכות לשיפוצים במוסדות דת
ההנהלה בישיבתה  51/15מתאריך  17.8.15דנה בנושא והחליטה לאשר התבחינים
בתיקונים הבאים:

א .גיל הנכס נושא בקשת השיפוץ יעמוד על  10שנים.
ב .הזכאות לתמיכה – כעבור  5שנים ממועד התמיכה האחרונה בגין שיפוצים או
הצטיידות.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הפרוטוקול.
מחליטים :

.8

מאשרים )פה אחד(

אישור ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדה מקצועית לתמיכות מיום 23.6.15
המועצה מתבקשת לאשר ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית
מתאריך  23.6.15בנושאים הבאים:
ב .אישור תבחינים למתן מלגות לספורטאים בראשון לציון
ההנהלה בישיבתה  51/15מתאריך  17.8.15דנה בנושא והחליטה לאשר התבחינים
בתיקונים הבאים:
סעיף 1א' לתבחינים יבוא " :תושב העיר ראשון לציון ,ומתגורר בה לפחות
(1
שנתיים במועד הגשת הבקשה )"המועד הקובע"( ,למעט עולה חדש שהעיר
הראשונה בה התיישב בישראל היא ראשון לציון ,אף אם נעשה כן לאחר
המועד הקובע.
בסעיף 1ב' לתבחינים יבוא" :מלאו לו לפחות  9שנים ב 1-בינואר של שנת
(2
הגשת הבקשה ,וטרם מלאו לו  21שנים באותו מועד".
(3
(4
(5

בסעיף 1ג' יתווסף" :במקרים חריגים ,תוכל ועדת התמיכות לאשר מלגה
לספורטאי הפעיל באגודה מחוץ לעיר ראשון-לציון ,ובלבד ,שאין אגודת ספורט
מקבילה ברמתה ושעוסקת באותו ענף בעיר ראשון לציון באותה עת".
בסעיף  3לתבחינים יתווסף סעיף " :3.4לספורטאים העוסקים בספורט נכים על
ספורטאים שאינם עוסקים בספורט נכים".
בסעיף  5לתבחינים:
בשורה  ,1שיעור התמיכה באחוזים בגין הצטיינות בספורט יהא הציון
א(
שניתן לספורטאי ע"י מנהל האגף ,כשהוא מוכפל ב.4-
תווסף שורה " :6עיסוק בספורט נכים"" ,העדפה מתקנת לספורטאי
ב(
העוסק בספורט נכים" 10" ,נקודות".

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הפרוטוקול.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

 .9אישור ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדה מקצועית לתמיכות ,שנערכה בסבב טלפוני,
ביום 19.8.15
המועצה התבקשה לאשר ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית,
שנערכה בסבב טלפוני ביום  19.8.15בנושא:
תבחינים לתמיכה בבנייה ושיפוצים למוסדות המטפלים בנפגעי נפש.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הפרוטוקול.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

 .10אישור ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדה מקצועית לתמיכות מתאריך 7.6.15
המועצה מתבקשת לאשר ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית,
מתאריך  7.6.15בנושא:
תבחינים למתן תמיכות עבור רכישת כסאות גלגלים לצורך קיום פעילויות פנאי
בתחומי התרבות והאומנות.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הפרוטוקול.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

 .11אישור ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדה מקצועית לתמיכות מיום 4.8.15
המועצה מתבקשת לאשר ההחלטות הכלולות בפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית
מישיבתה מיום  4.8.15בנושאים הבאים:
א .אישור תבחינים למתן תמיכות עבור רכישת ציוד למגמות תיב"ם בבתי ספר שאינם
בבעלות העירייה.
ב .תקרות הענפים בתבחיני התמיכות הכלליות.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק הפרוטוקול.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

 .12אישור מכתב בחתימת מועצת העירייה לבעלי עסקים ולמכובדים – ארוע התרמה
לתזמורת
בשל מצבה הכספי הקשה של התזמורת הסימפונית לראשון לציון בע"מ ,הוחלט לקיים
ארוע התרמה לתזמורת.
מצ"ב  2מכתבים המופנים לבעלי עסקים ולמכובדים בבקשה לרכישת כרטיסים לארוע.
מועצת העירייה מתבקשת לאשר את פניית מועצת העירייה אל ציבור התורמים לעריכת
הארוע.

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים נוסח המכתבים.
מחליטים :

מאשרים )פה אחד(

הובאו לידיעת חברי המועצה:
א .דו"ח כספי ליום  31לדצמבר  2014של בית שרה והלל – מעון לחיילים משוחררים
בראשון לציון.
ב .דו"חות כספיים ליום  31בדצמבר  – 2014מרכז קהילתי ברמת אליהו;
ג .דו"חות כספיים ליום  31בדצמבר  – 2014מרכז קהילתי בשיכון המזרח.

הישיבה הסתיימה בשעה20:36 :

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

דב צור
ראש העירייה

